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EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL- É S
VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgy ű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1 )

bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes törvények Alaptörvénnyel összefügg ő
módosításáról szóló T/5001 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 34. alcíme a következők szerint módosul :

„34. A termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény módosítás a

46 . §

(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. $ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(2) Egyház, belső egyházi jogi személy végintézkedés, ajándékozási, tartási vagy életjáradéki
szerződés alapján, valamint jogutódlással a jogel ődjének tulajdonában álló termőföldre

tulajdonjogot szerezhet .”

(2) A termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény 6. §-a a következ ő (5) és (6) bekezdéssel

egészül ki :

„(5) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi IV. törvény
alapján nyilvántartásba vett és 2012. január 1-jétől egyesületként működő szervezeta

jogelődiének tulajdonát képez ő termőföld tulajdonjogát jogutódlással megszerzi .

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti szervezet vallási tevékenységét megszünteti, a szervezet bíróság i
nyilvántartásból való törlésétő l számított három éven belül a tulajdonát képez ő termőföldet
köteles elidegeníteni .”

47.§

A termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény

a) 4. $ (3) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyház, bels ő egyházi” szöveg,



b)8/C. § (6) bekezdésében a[z] „[a ]Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz val ó

csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi” szövegrész helyébe a „2003 . évi uniós csatlakozási”

szöveg ,

[b]c) 88/A. § (1) bekezdésében a[z] „[a ]Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz val ó
csatlakozásáról szóló nemzetközi” szövegrész helyébe a[z] „2003 . évi uniós csatlakozási” szöveg

lép .»»

Indokolás :

A módosító javaslat a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990 . évi

IV. törvény alapján nyilvántartásba vett és 2012 . január 1-jétől egyesületként működő szervezet
számára lehetővé teszi az egyházi jogállására tekintettel korábban megszerzett földtulajdo n
megtartását .

Budapest, 2011 . december 12 .

Dr. Lukács Tamás
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